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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se
zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení seznamu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkajících se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů, subkomise
SC 5 Zkoušení únavy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 12106:2003), které bylo technicky
revidováno.



Úvod
Materiály a jejich mikrostruktura se mohou měnit, jsou-li vystaveny cyklickým deformacím a jejich
mechanické vlastnosti se mohou v porovnání s výslednými vlastnostmi z monotonních deformací,
například jednoosé odezvy napětí-deformace, odlišovat. V mnoha průmyslových odvětvích (jaderná
energetika, letectví, strojírenství) vyžaduje návrh strojních součástí, vystavených únavovému
zatěžování, znalost chování materiálů za podmínek řízení střídavé deformace (nazývaných jako
nízkocyklová únava) při nichž je přítomna cyklická plasticita.

Aby bylo možné zajistit věrohodnost a konzistenci výsledků z různých laboratoří, je nezbytné získat
všechna data za použití zkušebních metodik, které vyhovují mnoha klíčovým bodům.

Tento dokument se týká jak vytváření těchto únavových dat v režimu řízení deformace při okolní
nebo zvýšené teplotě při jednotných poměrech R (deformace), tak i prezentace výsledků pro únavové
vlastnosti, křivek životnosti deformace-počet cyklů do porušení a cyklické odezvy napětí-deformace
kovových materiálů při poměru Re = –1. Protože je zde těsný vztah ke zkoušení řízenou deformací za
zvýšených teplot, je zde také část věnovaná zkušební metodice únavy za spolupůsobení creepu.

Tento dokument se nevztahuje na bezpečnostní nebo zdravotní problémy, pokud takové problémy
existují, které se mohou spojovat s jeho použitím nebo aplikací. Uživatel tohoto dokumentu nese
výhradní odpovědnost za stanovení všech vhodných bezpečnostních a zdravotních požadavků, jakož
i za vymezení platnosti jakýchkoli národních nebo místních regulačních omezení týkajících se
používání tohoto dokumentu.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje metodu zkoušení jednoose zatěžovaných zkušebních vzorků řízenou
deformací za konstantní amplitudy, jednotné teploty a poměru deformace Re = –1 pro určení
únavových vlastností. Rovněž může být použitý jako návod pro zkoušení při jiných poměrech R,
stejně jako při zvýšené teplotě, kde se mohou aktivovat účinky creepové deformace.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


